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 - برداري هوایی کشوري ن تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهقانو

  14/4/1345مصوب  

  
  

ماده   

1   

به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محموالت پستی در داخل و خارج کشور و انجام امـور مربـوط     

  . گردد کیل می تش)شرکت هواپیمایی ملی ایران (نام  به هواپیمایی بازرگانی شرکتی سهامی به

  

سرمایه شرکت هواپیمایی ملی ایران پانصد میلیون ریال است تمام سرمایه شرکت توسط دولت               - 2ماده    

  : پرداخت شده است تعهد و پنجاه درصد آن به شرح زیر

  .  پنجاه میلیون ریال نقداً پرداخت شده است-الف  

  . ال سه فروند هواپیماي وایکانت به ارزش یکصد میلیون ری-ب 

که ارزش آن معادل مبلغ       ( بیست میلیون ریال از محل بهاي یک فروند هواپیماي وایکانت اختصاصی             -ج  

پنجاه میلیون ریال تتمه بهاي هواپیماي مزبور که متعلـق بـه              تأمین و ) هفتاد میلیون ریال تعیین گردیده    

دولت مـسترد      به 1346ر سال   باشد دین شرکت مزبور است که باید تا آخ          شرکت هواپیمایی ملی ایران می    

  . نماید

 کل کشور تـصویب و پرداخـت شـده        1342 یازده میلیون و پانصد هزار ریال طبق قانون بودجه سال            -د    

  . است

 کل کشور تصویب و پرداخت 1343 شصت و هشت میلیون و پانصد هزار ریال طبق قانون بودجه سال              -ه  

  . شده است

  . باشد ی ایران متعلق به دولت و با نام و غیر قابل انتقال میسهام شرکت هواپیمایی مل - 3ماده  

 اداره کل هواپیمایی کشوري مکلف است وجوهی را که اشخاص و مؤسسات براي خریـد سـهام                  -تبصره    

 در سال از تاریخ  %60اند از حساب مربوط و بهره آن را به میزان              نموده  شرکت هواپیمایی ملی ایران تودیع    

  . پرداخت کند  رد وجه تودیع شده از محل درآمد شرکت هواپیمایی ملی ایرانتودیع تا تاریخ

شرکت هواپیمایی ایران با تمام تشکیالت و دارایی و اعتبارات و دیون و اختیارات و امتیـازات و                   - 4ماده    

المللی ضمیمه شرکت هواپیمایی ملـی ایـران گردیـده و شـرکت               بین  تعهدات و حقوق مکتسبه داخلی و     

  . شود می یمایی ملی ایران از هر حیث قائم مقام قانونی شرکت هواپیمایی ایران شناختههواپ

 شرکت هواپیمایی ملی ایران مجاز است آن عده از کارمندان و کارگران شرکت سابق هواپیمایی                -تبصره    

واپیمایی با آنان طبق مقررات استخدامی مخصوص شرکت ه         ایران را که مورد نیاز باشند در خدمت ابقاء و         

  . ملی ایران رفتار نماید

برداري هوایی بـه منظـور حمـل و نقـل      از تاریخ تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران حق بهره      - 5ماده    

وزن منحصراً به شـرکت هواپیمـایی ملـی ایـران واگـذار               اشخاص و اشیاء به وسیله هواپیماهاي سنگین      

ـ            می ایی ایرانـی بـراي اسـتفاده از حقـوق منـدرج            گردد و شرکت مذکور به عنوان تنها شـرکت هواپیم

هـاي   هـاي منعقـد بـین دولـت     هاي مربوط به برقراري سـرویس  نامه ها و اجازه نامه قراردادها و موافقت  در

  . شود شاهنشاهی و سایر کشورها شناخته می



٢

 آنهـا   منظور از هواپیماهاي سنگین وزن مذکور در این ماده هواپیماهایی هستند که وزن کـل               - 1تبصره    

 بار و مسافر از یازده هـزار و هشتـصد و هـشتاد و      -سرنشین     سوخت روغن  - تجهیزات   -اعم از هواپیما    

  . پنج کیلوگرم بیشتر باشد

مؤسسات هواپیمایی ایرانی به استثناء شرکت هواپیمایی ملی ایران که طبق مقـررات مربـوط                - 2تبصره    

هند و همچنین مؤسسات هواپیمایی ایرانی دیگر کـه در    د  انجام می   مشغول فعالیت بوده و عملیات پروازي     

هواپیماهایی کـه وزن کـل        توانند با   نامه الزم تحصیل نمایند فقط می       آینده با رعایت قانون پروانه یا اجازه      

آنها یازده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج کیلوگرم یا کمتر باشد به حمل و نقل هوایی مسافر و بار یـا هـر    

  . مبادرت نمایند رگانینوع پرواز باز

 این مـاده بـه      2برداري هوایی براي مؤسسات مذکور در تبصره          نامه بهره   صدور پروانه یا اجازه    - 3تبصره    

منظم مشروط بر آن است که شرکت هواپیمایی ملـی ایـران              منظور حمل و نقل هوایی مسافر و بار به طور         

را دائـر   ی کشوري سرویس مـنظم مـورد درخواسـت       ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ کتبی اداره کل هواپیمای         

  . ننماید یا پس از دائر شدن سرویس منظم مزبور را براي مدتی بیش از سه ماه تعطیل کند

هـا و     کلیه مسافرین و بارهایی که به اسـتثناء پـست از طریـق هـوایی بـه هزینـه وزارتخانـه                     - 6ماده    

شود باید به مباشـرت یـا بـه     بالعکس فرستاده می   ر و هاي دولتی یا وابسته به دولت خارج از کشو          سازمان

  . توسط شرکت هواپیمایی ملی ایران انجام شود

 شـرکت   - بنگاه   - مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مذکور در این ماده عبارتند از هر سازمان                -تبصره    

ده و یا اداره امـور آن  قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت بو       بانک و هر نوع مؤسسه دیگري که تمام یا         -

  . هاي دولتی باشد زیر نظر دستگاه

هـا و مؤسـسات هواپیمـایی         شـرکت ) آژانس ژنـرال    (از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی کل         - 7ماده    

  . منحصر به شرکت هواپیمایی ملی ایـران اسـت  ) هندلینگ (خارجی در ایران و انجام خدمات فنی هواپیما 

ها و مؤسسات هواپیمایی خارجی را اداره نمایـد           مجاز است نمایندگی کل شرکت    شرکت مزبور    - 1تبصره    

  . نظارت به مؤسسات و اشخاص ذیصالحیت واگذار کند و یا به مسئولیت خود با حفظ اختیار

اند مـشمول مقـررات ایـن مـاده           هاي کل که تاریخ تصویب این قانون تأسیس شده          نمایندگی - 2تبصره    

  . کار خود ادامه دهند با رعایت مقررات مربوط بهتوانند  نیستند و می

مــاده  

8   

شرکت هواپیمایی ملی ایران داراي استقالل مالی و سازمانی اسـت و طبـق اصـول                 

و قـوانین و مقـررات        شود و مشمول قـانون محاسـبات عمـومی          بازرگانی اداره می  

لت نیست  معامالتی و استخدامی و مالی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دو            

در تبصره یک خواهد بـود مگـر در           بینی شده   هاي پیش   نامه  و تابع اساسنامه و آیین    

مواردي که در قانون خالف آن تصریح و از شرکت هواپیمایی ملی ایران نـام بـرده    

  . شود

هاي مذکور در این مـاده را ظـرف سـه مـاه از تـاریخ              نامه  دولت مکلف است اساسنامه و آیین      - 1تبصره    

هاي مـشترك راه و دارایـی مجلـسین تقـدیم کنـد               کمیسیون  ب این قانون تهیه و براي تصویب به       تصوی

  . شود ها اجراء می نامه مقررات فعلی تا تصویب اساسنامه و آیین



٣

شرکت هواپیمایی ملی ایران مجاز است متخصصین و مشاورین خارجی را با تحـصیل پروانـه                 - 2تبصره    

استخدام نماید در صورت وجود متخصصین و مشاورین هـم طـراز              مور مربوط کار براي استفاده در انجام ا     

  . ایرانی حق تقدم با ایرانی خواهد بود

 ایـن قـانون از پرداخـت        5 مـاده    2 شرکت هواپیمایی ملی ایران به مؤسسات مذکور در تبصره           - 9ماده    

ا و وسائل فنـی و مـسافرتی آن         الثبت مربوط به هواپیم     حق  مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و عوارض و         

  . معاف هستند

 ایـن قـانون از پرداخـت        5 مـاده    2شرکت هواپیمایی ملی ایران و مؤسسات مذکور در تبصره           - 10ماده    

 12 و   11و سود بازرگانی که به اشیاء مندرج در مواد          ) انبارداري  به استثناء باربري و     (حقوق و هزینه گمرکی     

  . ف هستندگیرد معا این قانون تعلق می

شود اشیاء مشروحه زیر را ولـو مـصرف مـشابه             به شرکت هواپیمایی ملی ایران اجازه داده می        - 11ماده    

 این قـانون و سـایر مقـررات    10الورود باشد با رعایت ماده  ممنوع داشته و یا در تعرفه گمرکی غیر مجاز یا     

  : مربوط براي مصرف خود از خارج کشور وارد کند

  . ا و موتور و قطعات منفصله هر یک هواپیم-اول  

  . هاي مربوط به هواپیما و موتور هواپیما  وسائل آالت و ادوات و تجهیزات و دستگاه-دوم  

و رادار و قطعـات منفـصله آنهـا کـه در            ) اعم از فرستنده و گیرنـده       ( وسائل مخابراتی و رادیویی      -سوم    

  . رود می هواپیما و یا امور مربوط به هواپیمایی به کار

ها و وسائلی که براي آماده کردن هواپیما به کار رود و همچنین وسائلی که براي تعمیر و                     دستگاه -چهارم    

  . رود هواپیما بکار می یا تعویض قطعات هواپیما و موتور

 مواد نفتی و روغن و گریس و متانول که براي سوخت و روغن کاري و تمیز کردن موتـور و سـایر                       -پنجم    

  . شود موادي که با مشخصات الزم در داخل کشور تهیه می رود به استثناء واپیمایی به کار میمصارف ه

  . رود ها و وسایلی کـه بـراي سـاختن قطعـات هواپیمـا و موتـور هواپیمـا بـه کـار مـی            دستگاه -ششم    

 و  به استثناء اتومبیـل سـواري و جیـپ و جیـپ استیـشن               ( وسائط نقلیه موتوري و غیر موتوري        -هفتم    

وسائل و متفرعات مربوط و قطعات منفصله آنها که انحصاراً بـراي      و تجهیزات و  ) کامیون و اتوبوس معمولی   

اعـم از ایـن کـه در     حمل یا پیاده و سوار کردن مسافر و یا حمل بار و تخلیه و بارگیري هواپیما به کار رود   

ه وسائط نقلیه مزبور در داخـل کـشور         داخل و یا خارج هواپیما مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر این ک            

  . ساخته نشود

 وسائلی که در داخل هواپیما براي خدمات و پذیرایی و یا استفاده مسافرین و سرنشینان هواپیما                 -هشتم    

  . ملی ایران مشخص باشد رود و با عالمت ثابت هواپیمایی به کار می

هاي مصرحه در پنج بنـد اول   ز اجازه و معافیت این قانون ا5 ماده 2مؤسسات مذکور در تبصره  - 1تبصره   

  . گردند برخوردار می این ماده در حدود احتیاجات خود

 فوق از اجـازه و معافیـت        1باشگاه خلبانی هواپیمایی کشوري عالوه بر استفاده از مفاد تبصره            - 2تبصره    

موتور و دسـتگاه کـشنده و        همچنین مجاز است هواپیماي بی      گردد و   بند ششم این ماده نیز برخوردار می      

  . وارد نماید  این قانون از خارج کشور10هواپیماي مدل و وسائل و قطعات یدکی آنها را با رعایت ماده 

ختنی و   هر نوع مـواد سـو      1344شرکت ملی نفت ایران مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه             - 12ماده    

 آذر  26هواپیمایی ملی ایران را به نرخ فروش داخلی قبـل از تـاریخ                متانول مورد نیاز هواپیماهاي شرکت    

هاي قبـل     متناسب با نرخ    هاي جدید به نرخ      و در صورت معلوم نبودن نرخ و یا پیدایش فرآورده          1336ماه  



٤

گونه اضافه بها با شرکت مزبـور محاسـبه    این قانون و معافیت از هر 10از تاریخ مذکور با رعایت مفاد ماده  

  . نماید

شرکت ملی نفت ایران مکلف است از دریافت تفاوت گذشته مصارف شرکت هواپیمایی ایران و                - 1تبصره    

  . شرکت هواپیمایی ملی ایران صرف نظر نماید شرکت سرویس فرودگاه مهرآباد به نفع

ریخ تصویب این قانون از نرخ هر نوع مواد سـوختنی   از تا5 ماده  2مؤسسات مذکور در تبصره      - 2تبصره    

خواهند نمود مشروط بر این که عملیات آنها به تـشخیص اداره کـل                و متانول مذکور در این ماده استفاده      

  . المنفعه یا تجاري باشد هواپیمایی کشوري عام

ه واحده مـصوبه بیـستم آذر   قانون باال مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره که لوایح آن به استناد ماد     

 به تصویب مجلس سنا رسـیده در        1345 خرداد ماه    23 تقدیم شده بود و در تاریخ روز دوشنبه        1342ماه  

مجلـس    شنبه چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمـسی مـورد تـصویب                   جلسه روز سه  

  . شوراي ملی قرار گرفت

  ضی مهندس عبداهللا ریا- رییس مجلس شوراي ملی  

_____________________________________________________________________  

  25/1/1367 مصوب – 1328 قانون هواپیمایی کشوري مصوب تیر ماه 5قانون اصالح ماده  

  :گردد  به شرح زیر اصالح می1328 قانون هواپیمایی کشوري مصوب تیر ماه 5ماده : ماده واحده  

ماده   

5   

 وابسته به وزارت راه     سازمان هواپیمایی کشوري  ي این قانون سازمان مستقلی به نام         براي اجرا 

است که در عین حال معاون وزیر راه و ترابري نیز             سازمان داراي رئیسی  . شود  و ترابري تأسیس می   

 سـال بـه   3باشد و به پیشنهاد وزیر راه و ترابري و تصویب هیأت دولت بـراي مـدت حـداکثر       می

  .باشد شود، انتصاب مجدد وي به این سمت به روال فوق بالمانع می صوب میسمت من این

سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و داراي، طبق مقررات مربوطـه تحـت نظـر                      

سـازمان  . شـود  موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می نماید و سازمان آن به  وزیر راه مستقالً اقدام می    

از محـل   هاي مصوب و در صـورت وجـود کـسري    تواند از محل درآمدهاي قانونی خود در قالب بودجه      می

  .باشد وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر می. درآمدهاي عمومی کشور طبق مقررات استفاده نماید

تی، رادیـویی و    هـاي نـاوبري و مخـابرا        ها و دستگاه    برداري و نگهداري فرودگاه      ایجاد، توسعه بهره   -الف    

باشد و به طور      خطري پرواز آنها می     هواپیماها و تأمین بی     تلگرافی و تلفنی که مخصوص تنظیم رفت و آمد        

پـرواز الزم     خطـري   کلی هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمایی کشوري و تأمین بی              

  .باشد

 به منظور جلوگیري از وقـوع مخـاطرات و    نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوري طبق مقررات مربوط-ب  

  .هوایی و حفظ مصالح عمومی هاي مضره بین متصدیان حمل و نقل رقابت

  . تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوري با هماهنگی دستگاههاي ذیربط-ج 



٥

  . اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمایی کشوري و تشویق صنایع مربوطه-د  

لمی و فنی در مسایل مربوط بـه هواپیمـایی کـشوري و ایجـاد تـسهیالت و                   مطالعات در تحقیقات ع    -ه  

  .امور و تهیه موجبات آن دار به انجام این تشویق افراد و مؤسسات صالحیت

 تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپیمایی با دول خارجی که طبق مقررات به وسیله دولت تقدیم                -و    

  .شود مجلس شوراي اسالمی می

ها رأسـاً     هاي ایجاد و نگهداري و اداره فرودگاه         سازمان هواپیمایی کشوري مجاز است در زمینه       - 1ه  تبصر  

 قانون اساسی مبادرت به تأسـیس       44خصوصی با رعایت اصل       هاي دولتی، تعاونی و     و یا با مشارکت بخش    

  .شرکت بنماید

ظرف مدت شـش مـاه توسـط سـازمان          هاي اجرایی این ماده حداکثر        نامه  ها و آیین     اساسنامه - 2تبصره    

  .ترابري جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد هواپیمایی کشوري تهیه و از طریق وزارت راه و

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و پنجم فروردین مـاه                      

 به تأیید شوراي    1367,2,21ویب و در تاریخ     شوراي اسالمی تص    یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس        

  .نگهبان رسیده است
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منظور ایجاد تحول در نظام اداري کشور در ابعاد، نقش و            به  - قانون مدیریت خدمات کشوري      114ماده  

، روشـهاي انجـام کـار و     ، مدیریت منـابع انـسانی   ، ساختار تشکیالتی و نظامهاي استخدامی     اندازه دولت 

ور و ارزش افـزا،       و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداري و مـدیریتی کـارا، بهـره                 فناوري اداري   

 بـا   شـوراي عـالی اداري    سـاالر،     گرا و مردم    ، نتیجه   ، اثربخش   پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعیض       

  . ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد

  :اعضاء شوراي یاد شده عبارتند از

  .که در غیاب او معاون اول وي ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت) رئیس شورا(ر  رئیس جمهو- 1

  ).عضو و دبیر شورا( رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -2

 وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتمـاعی و سـه نفـر از وزراء                     -3

    .نبخشهاي دیگر به انتخاب هیأت وزیرا

  .ربط حسب مورد  وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذي-4

  . دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور- 5

  . دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور-6

  .اظر دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس شوراي اسالمی به عنوان ن-7

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظـارت بـر حـسن         

  .باشد اجراء تصمیمات مربوط می

  .االجراء است جمهور الزم مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس
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  :باشد وظایف و اختیارات شوراي یاد شده به شرح زیر می  -115ماده 

هـایی کـه احکـام آنهـا در قـانون            هاي اجرائی به استثناء دستگاه     ر تشکیالت دستگاه   اصالح ساختا  -1

  .و مقام معظم رهبري تأسیس شده است) ره(   اساسی آمده ویا به امر امام خمینی

هاي اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیالتی و حذف وظایف            تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه      -2

  . ريموازي، مشابه و تکرا

هـاي    هاي اجرائی و محدود نمودن فعالیت حـوزه        هاي ستادي دستگاه     تفکیک وظایف اجرائی از حوزه     -3

، نظـارت و      ، سازماندهی   ریزي  ، برنامه   ، سیاستگذاري   ستادي به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردي        

ح جغرافیـایی و اصـالح      ، شهرسـتانی و سـایر سـطو         کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهاي استانی       

  . عمل آمده ساختار تشکیالتی متناسب با تغییرات به

ها در     تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه               -4

  . یک واحد سازمانی

در   سازي دولـت   هاي مناسب براي کوچک     بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست           -5

  .هاي کالن و قوانین مربوطه  چهارچوب سیاست

   .ربط مذکور در این قانون   بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذي-6

هاي کشور به نحـوي کـه ضـمن ارتقـاء کیفـی و       گیري شوراها و کمیته  بازنگري و اصالح نظام تصمیم  -7

  .گیرنده موازي و غیرضرور حذف شوند ل آن مراجع و نهادهاي تصمیمنمودن مراح کوتاه

  .  تدوین مقررات الزم براي اجراء صحیح احکام این قانون- 8

هاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائی بـه شـهرداریها و           ، امور و فعالیت      شناسایی و واگذاري وظایف    - 9

رضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظـیم         هاي غی   بخش غیردولتی با هدف رهاسازي دولت از تصدي       

  .مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان 

هاي اجرائی با گرایش   هاي موردعمل در دستگاه     ها و رویه   ها، روش   اصالح و مهندسی مجدد سیستم     - 10

،   کننـدگان    میزان ارتباط کارمندان با مراجعه     سازي مراحل انجام کار، خودکارسازي عملیات و کاهش         ساده

  .نمودن فعالیتها هاي اداري و اقتصادي ، کاهش هزینه افزایش رضایت مراجعان

  . وري و کارآیی نیروي انسانی و مدیریت دستگاههاي اجرائی  تصویب طرحهاي الزم براي ارتقاء بهره- 11

  . کیب و توزیع نیروي انسانی بخش دولتیسازي ساختار، تر  تصویب مقررات الزم درجهت بهینه-12

،  ، منحـل  هاي مربوط به تعیین تکلیف نیروي انسانی دسـتگاههایی کـه ادغـام       تصویب دستورالعمل  - 13

  .شود واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می
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 اداري ،    قلیـه برداري مطلـوب از فـضاها و تجهیـزات و وسـائط ن               تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره     - 14

  .  جایی و تأمین ساختمانهاي اداري جابه

هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا که نیاز به              پیشنهاد منابع موردنیاز براي تحقق برنامه      - 15

  .منابع جدید دارد

ربط موکول به تأیید      هاي ذي  هاي اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه       ایجاد هرگونه دستگاه   -تبصره

  .وزیران و با تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد بود وراي عالی اداري و تصویب هیأتش


